EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

K91628013D
28/04/2009

3. Emri i Subjektit

ALKO IMPEX CONSTRUCTION

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

16/04/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 16/04/2009
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Asim
Vokshi, Alb building 2T
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

100,00
Ndertimi dhe rikonstruksioni i godinave civile dhe
industriale mbi 5 kate. Ndertimi i autostradave dhe i rrugeve
te tjera dytesore, daljet e aeroporteve e fusha sporti. Nderimi
i objekteve me stacione pompimi, ujesjellsa e kanalizime.
Ndertimi dhe ngritja e ndertesave arkitekturore dhe veprave
te artit, prishja e zberthimi i objekteve, punime ne terren.
Vendosja e dyshemeve, montimi i çative te ndertimeve,
punime zdrukthtarie dhe duralumini dhe izolimet e mureve,
import-eksport i mallrave te ndryshem, etj. Shfrytezim dhe
perpunim mineralesh te ndryshme, hapje dhe shfrytezim
karriere lumore dhe malore, prodhim inertesh. Ndertime
civile dhe industriale etj; Ndertimi i autostradave, rrugeve,
aeroporteve dhe objekteve sportive. Punime te tjera te
specializuara te ndertimit, vendosja e instalimeve te
kanalizimit te ndryshme; Punime elektrike; punime
hidroteknike, punimeve gjeodezike, punime vegjeologjike,
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punimeve dhe vlersime te ndikimit ne mjedis. Grumbullim,
pastrim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje
skrapi. Pastrimin e ambienteve te brendshme dhe te jashtme
dhe sistemim-gjelberim. Sherbime lavanderie dhe
dizinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim
automjetesh, pjeseve motorike. Kryerje e seleksionim i
mbetjeve te ndryshme. Mirembajtje rutine dimerore rrugesh.
Arbër Abazi

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 27/12/2013

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Deri: 27/12/2018

ArbërAbazi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ALKO IMPEX CONSTRUCTION
Telefon: 0692103571

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-246650-04-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
11/05/2009

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-251479-05-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
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eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Paskuqan;
PASKUQAN;
''Lagjja Babrru-Fushe'' (Ndertese dy kateshe 50 m prane lokal ''Rexhina'');
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.11, banese private 2 kateshe, "Koder Kamez", (50 m prane ish-fabrikes se
tullave nr.1);
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
17/12/2012

Numri i ceshtjes: CN-958963-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit dt.27.11.2012 per pushimin e
perkohshem te aktivitetit te shoqerise nga data 27.11.2012 - pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Kerkese per Pezullim Aktiviteti
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-282192-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kontrates jo noteriale date 09.12.2013 ku eshte
vendosur: Transferimi I kuotave te kapialit te shoqerise .
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Arbër Abazi")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Tabir Hysa")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit

27/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-298603-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 27 .12.2013 ku eshte vendosur:
Ndryshimi I administratorit te shqoerise si dhe ndryshimi I emrit tregtare dhe emrit te
subjektit.
Emri i subjektit ishte
("KLEDOR ALBANIA-09")
u be
("ALKO
IMPEX CONSTRUCTION")
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Emri Tregtar ishte
CONSTRUCTION")

("KLEDOR ALBANIA-09")

u be

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Arbër Abazi")
Ne daten "27/12/2018
eshte larguar administratori:
("Tabir Hysa")

("ALKO IMPEX

Nga data "27/12/2013

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-791978-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses

11/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-090516-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Fianciar 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

22/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-161807-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

29/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-780744-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2010
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
15/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-820674-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

28/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-006589-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1943/8 0849-16 Prot., date 24.10.2016
protokolluar nga QKB me Nr.8793 Prot., date 25.10.2016, leshuar nga "Kodra Bailiff
Service " sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative ne
aksionet, kuotat e subjektit ALKO IMPEX CONSTRUCTION sh.p.k me NiptK91628013D, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/ kuotave
duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi
tjeter, i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.Dokumentacioni do te qendroje i
bllokuar deri ne nje urdher te dyte".
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-021792-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 1943/11-0849-16 Prot, datë :
02.11.2016, protokolluar nga QKB, me Nr. 9253 Prot, date: 03.11.2016, lëshuar nga
shoqeria permbarimore “Kodra Bailiff Service”shpk, ku eshte urdheruar: Heqja e mases se
sekuestros konservative mbi aktivin e shoqerise “ ALKO IMPEC Construction”shpk, me
Nuis K91628013D.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
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15/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-909867-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 14.08.2018 per
aktivizimin e aktivitetit.
Statusit ishte
("Pezulluar")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"

03/09/2018

Numri i ceshtjes: CN-923164-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
29.08.2018, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Shtim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Ndertimi dhe rikonstruksioni i godinave civile dhe industriale mbi 5
kate.Ndertimi i autostradave dhe i rrugeve te tjera dytesore,daljet e aeroporteve e fusha
sporti.Nderimi i objekteve me stacione pompimi,ujesjellsa e kanalizime.Ndertimi dhe
ngritja e ndertesave arkitekturore dhe veprave te artit,prishja e zberthimi i
objekteve,punime ne terren.Vendosja e dyshemeve,montimi i çative te ndertimeve,punime
zdrukthtarie dhe duralumini dhe izolimet e mureve,import-eksport i mallrave te ndryshem,
etj.")
u be
("Ndertimi dhe rikonstruksioni i godinave civile dhe industriale
mbi 5 kate. Ndertimi i autostradave dhe i rrugeve te tjera dytesore, daljet e
aeroporteve e fusha sporti. Nderimi i objekteve me stacione pompimi, ujesjellsa e
kanalizime. Ndertimi dhe ngritja e ndertesave arkitekturore dhe veprave te artit,
prishja e zberthimi i objekteve, punime ne terren. Vendosja e dyshemeve, montimi i
çative te ndertimeve, punime zdrukthtarie dhe duralumini dhe izolimet e mureve,
import-eksport i mallrave te ndryshem, etj. Shfrytezim dhe perpunim mineralesh te
ndryshme, hapje dhe shfrytezim karriere lumore dhe malore, prodhim inertesh.
Ndertime civile dhe industriale etj; Ndertimi i autostradave, rrugeve, aeroporteve
dhe objekteve sportive. Punime te tjera te specializuara te ndertimit, vendosja e
instalimeve te kanalizimit te ndryshme; Punime elektrike; punime hidroteknike,
punimeve gjeodezike, punime vegjeologjike, punimeve dhe vlersime te ndikimit ne
mjedis. Grumbullim, pastrim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje
skrapi. Pastrimin e ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim-gjelberim.
Sherbime lavanderie dhe dizinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim
automjetesh, pjeseve motorike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve te ndryshme.
Mirembajtje rutine dimerore rrugesh.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Alb building 2T;

TIRANE;
"
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eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Paskuqan;
PASKUQAN;
''Lagjja Babrru-Fushe'' (Ndertese dy kateshe 50 m prane lokal ''Rexhina'');
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

Datë: 01/12/2018

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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